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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 .افؽالمِ  وأحؽومَ  افؽؾؿيِ  أحؽومَ  يدرُس  افـحوَ  أن   -وإيوك وؾؼـي اهلُل- اظؾمْ 

  :يف افؽؾؿيِ  ؾقدرُس 

 افؽؾؿي. أكواعَ -1

 .ومعرؾيٍ  إػ كؽرةٍ  آشم واكؼسومَ -2

 .ي  ـِ بْ ومَ  ٍب رَ عْ إػ مُ  افؽؾؿي واكؼسومَ -3

 :يف افؽالمِ  ويدرُس 

 اجلؿؾَي افػعؾقَي.-1

 .شؿقيَ آ ؿؾيَ اجلو-2

 .وتوابعَ  ،وجمروراٍت  ،ن مـصوبوٍت اجلؿؾتغ مِ  الِت ؿ  ؽَ ومُ -3

 وجزًمو. ،وكصًبو ،رؾًعو :ادضورعِ  افػعلِ  وإظراَب -4
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 الكلنِة أحكاُواجلزء األول: 

 الكلنِة أىواعِ: باُب

 .وحرٌف ، ، وؾعٌل اشمٌ  :أكواعٍ  ثالثيُ  افؽؾؿيَ  أن   -وإيوك رمحـي اهلُل- اظؾمْ 

، مثوفه: اهلُل .جر   ، أو حرَف (، أو افـداءَ ْل ، أو )أَ افتـوينَ  ؼبُل ت ـؾؿيٍ  ـل   :ؾوٓشمُ -1

، و، ودٌ جُ ُش وشوِجٌد، و، دٌ جِ ْس مَ و، حمؿدٌ و  .اخلطوِب  ـوُف وُأف 

 .: موٍض، ومضورٌع، وأمرٌ أؿسومٍ  ثالثيُ  وافػعُل -2

ٌِ  توءَ  تؼبُل  ـؾؿيٍ  ادويض: ـل   ؾوفػعُل   مثوفه: َشَجَد. .افسوــيَ  افتلكق

ْ  تؼبُل  ـؾؿيٍ  : ـل  ادضورعُ  وافػعُل   َتْسُجُد. وَيْسُجُد، وَكْسُجُد، ومثوفه: َأْشُجُد،  (.)َل

 مثوفه: اْشُجْد. .ِى ؾَ ظذ افط   افدٓفيِ  معَ  ادخوضبيِ  يوءَ  تؼبُل  ـؾؿيٍ  : ـل  إمرِ  وؾعُل 

 ُٓم إمِر.وِمْن، وَلْ، ومثوفه: َهْل،  .َق بَ ممو َش صقًئو  ٓ تؼبُل  ـؾؿيٍ  : ـل  واحلرُف -3

 واملعرفِة اليكرِة: باُب

 .ومعرؾيٍ  إػ كؽرةٍ  آشمُ  يـؼسمُ 

 ُشُجوٌد.وَشوِجٌد، و ،دٌ جِ ْس مَ و، ٌل ُج رَ وٌه، فَ إِ مثوفه:  (.ْل )أَ  يؼبُل  اشمٍ  : ـل  ؾوفـؽرةُ 

  :أكواعٍ  (، وهي شتيُ ْل )أَ  ٓ يؼبُل  اشمٍ  ل  ـُ  :وادعرؾيُ 

، وــ: َأَكو،  ،افضؿرُ -1 ًَ   .واُو اجلامظيِ وُهَو، وَأْك

  .دٌ ُح أُ و، يُ ؽ  مَ وحمؿٌد، وــ: اهلُل،  ،وافَعَؾمُ -2

  ــ: هذا، وهمٓء. ،اإلصورةِ  واشمُ -3
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ِذيَن. ،ادوصوُل  وآشمُ -4 ِذي، واف    ــ: اف 

. ــ: افَؼَؾُم، ،(ْل بـ)أَ  ُف وادعر  -5   وافُؽْرِد 

 .افطوفِى  َؿَؾمُ حمؿٍد، و َؿَؾمُ ي، وَؿَؾؿِ ــ:  ،يٍ ؾَ رِ عْ إػ مَ  وادضوُف -6

 يِِّيِبوامَل ِبَرِعامُل: باُب

 .ي  ـِ بْ ومَ  ٍب رَ عْ إػ مُ  افؽؾؿيُ  تـؼسمُ 

ُ  ـؾؿيٍ  : ـل  ُب رَ عْ ؾودُ  ِ آخرُ  يتغر   و.إظراِب  هو فتغر 

 .واحدةً  حوفيً  مُ تؾزَ  ٓ يتغر  آخرهو فتغر  إظرابو، بل ـؾؿيٍ  : ـل  ي  ـِ بْ وادَ 

  .فو مبـقيٌ ـؾ   إمرِ  وأؾعوُل  ادوضقيُ  وإؾعوُل  ؾوحلروُف 

 ــ: لْ، وشوَف، ومـُذ، وٓم اجلر. هو،أواخرِ  حرـوِت ظذ  مبـقيٌ  وحلروُف ؾ

ر ــ: دظوَشَجدَ افظوهر ــ:  افػتِح ظذ  ادويض مبـي   وافػعُل   ،وَشَجْدُت  ،، وادؼد 

  .وَشَجُدوا

، اشُجُدوا، ؾقبـى ظذ حذف افـون ــ: هُ به مضورظُ  مُ زَ ظذ مو ُيْ  مبـي   إمرِ  وؾعُل 

 .اشُجدْ وظذ حذف حرف افعؾي ــ: ادُع واصل  واخَش، وظذ افسؽون ــ: 

ٓ   ٌب رَ عْ مُ  ادضورعُ  وافػعُل  ًْ إ ــ:  ظذ افسؽونِ  ْبـَىؾقُ  وةِ ْس افـ   به كونُ   إاا اتصؾ

؟َتْسُجدَ ــ: َهْل  ى ظذ افػتِح ـَ بْ ؾقُ  افتوـقدِ  ، أو كونُ نَ َيْسُجدْ   ن 

  ةَ َؼَ  ظَ ٓ  إِ  ٌب رَ عْ مُ  وآشمُ 
ٍ
، ، وهي: افضامئرُ ى ظذ حرـوِت أواِخِرهوُتْبـَ  أشامء

 آشتػفومِ  أشامءُ وشوى ادثـى،  ادوصوفيُ  شوى ادثـى، وإشامءُ  اإلصورةِ  أشامءُ و
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ْ أشامُء (، وظدا )أي   بـ)َوْيِه(،  ادختومُ  مُ ؾَ ، وافعَ إؾعولِ  وأشامءُ (، ظدا )أي   طِ افؼ 

 .ةِ دَ رَ ػْ ادُ  وِف رُ افظ   ، وبعُض يُ بَ ـ  رَ ادُ  ، وافظروُف َؼَ ظَ  ْي ـَ ظدا اثْ  بيُ ـ  رَ ادُ  وإظدادُ 

ٌ ٌ.اإلعرابيةٌ ٌيفٌاألحكامٌ ٌفصل 

 .واجلزمُ  ،، واجلر  ، وافـصُى ، وهي: افرؾعُ أربعيٌ  اإلظرابقيُ  إحؽومُ 

 يؽرمُ حمؿٌد مثوهلو:  .واجلر   وافـصُى  فو افرؾعُ ؾُ يدُخ  وادبـقيُ  يُ بَ رَ عْ ادُ  ـؾفو وٕشامءُ ؾ

. وفذيبشقبويِه  يؽرمُ  هذا، وحػووةٍ بافضقَف    حيى 

مثوهلو:  .واجلزمُ  وافـصُى  فو افرؾعُ ؾُ يدُخ  وادبـقيُ  بيُ رَ عْ ادُ  ـؾفو ادضورظيُ  وإؾعوُل 

 .نَ هيؿؾْ وفن  نَ هيؿؾْ ول  يتفْدنَ ، وافطوفبوُت َل ْهِ أُ وفن  ْل ْهِ أُ ول  دُ فِ تَ ْج أَ 

 .إظراب   فو حؽمٌ ؾُ ؾال يدُخ  إمرِ  وأؾعوُل  ادوضقيُ  وإؾعوُل  ُف احلرو ووأم  

ٌ ٌٌفصل  ٌٌطٌ يفٌخ  ٌ.اإلعراب 

 :ظراِب اإل ط  َخ 

، وهي: احلروُف وإؾعوُل اإلظرابقيُ  فو إحؽومُ ؾُ افتي ٓ تدُخ  ه افؽؾامُت ؿبؾَ  عُ ؼَ تَ * 

 (.اإلظراِب  نَ فه مِ  ل  و )ٓ حَمَ يف إظراِب  ؼوُل ، ويُ ادوضقُي وأؾعوُل إمرِ 

 :أرـونٍ  و ثالثيُ وإلظراِب 

 فو.كوظِ  ونُ قَ بَ -1

 فو.بـوئِ  حرـيِ  وبقونُ -2

 .فو اإلظراب  ؿِ ؽْ ُح  وبقونُ -3
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 :(ااهْى )، (هْل اهَى؟)مثوهلو: 

 هْل: حرف اشتػفوم، مبـي ظذ افسؽون، ٓ حمل فه من اإلظراب.-

 اهَى: ؾعل موٍض، مبـي ظذ افػتح، ٓ حمل فه من اإلظراب.-

 ااهْى: ؾعُل أمٍر، مبـي ظذ افسؽون، ٓ حمل فه من اإلظراب.-

وهي:  ،اإلظرابقيُ  فو إحؽومُ ؾُ افتي تدُخ  افؽؾامُت  خط اإلظراب بعدَ  ؼعُ تو* 

 :أرـونٍ  و ثالثيُ وإلظراِب  إشامُء وإؾعوُل ادضورظُي،

 .من اجلؿؾيِ  آشمِ  عِ ؿِ وْ مَ  ، وبقونُ ادضورعِ  كوعِ  ونُ قَ بَ -1

 وبقون احلرـي. ،اإلظراب   احلؽمِ  بقونُ -2-3

، أو مـصوٌب  .ـذا وظالمي رؾعه، ؿقل: مرؾوعٌ  ْغِ بَ رَ عْ مُ  وادضورعُ  ؾنن ـون آشمُ 

 .ـذا وظالمي جزمه ،مٌ وأو جمز .ـذا ، وظالمي جرهأو جمرورٌ  .ـذا وظالمي كصبه

 .اإلظراب   احلؽمِ  ِى َس بحَ 

 ، مبـي ظذ ـذا.ٍى ْص كَ يف حمل أو  ، مبـي  ظذ ـذا.عٍ ؾْ رَ  ل  ؿقل: يف حَمَ  ْغِ ق  ـِ بْ وإن ـوكو مَ 

 احلؽمِ  ِى َس بحَ  مبـي ظذ ـذا. ،مٍ زْ َج  يف حمل   أو ، مبـي ظذ ـذا.ر  َج يف حمل  أو 

 .اإلظراب  

 :(حمؿٌد احلق   َيـُْكُ ): مثوهلو

 افضؿُي. هِ رؾعِ  ، وظالميُ : ؾعٌل مضورٌع، مرؾوعٌ َيـُْكُ -

 افضؿُي. هِ رؾعِ  ، وظالميُ ، مرؾوعٌ حمؿٌد: ؾوظٌل -
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: مػعوٌل -  افػتحُي. هِ كصبِ  ، وظالميُ ، مـصوٌب بهِ  احلق 

( 
ِ
 (:ُيْؽِرْمَن هذا همٓء

: مبتدأٌ -
ِ
 .ظذ افؽِس  ، مبـي  رؾعٍ  ، يف حمل  همٓء

 .افـسوةِ  بـونِ  هِ ؛ ٓتصوفِ ظذ افسؽونِ  ، مبـي  رؾعٍ  ْم: ؾعٌل مضورٌع، يف حمل  رِ ؽْ يُ -

 .ظذ افػتِح  ، مبـي  رؾعٍ  ، يف حمل  كوُن افـسوِة: ؾوظٌل -

 .ظذ افسؽونِ  ، مبـي  كصٍى  ، يف حمل  بهِ  هذا: مػعوٌل -

ٌ ٌٌفصل  ٌٌيفٌعالمات  ٌ.اإلعراب 

 وهي:  

 .فؾجزمِ  ، وافسؽونُ فؾجر   ، وافؽسةُ فؾـصِى  ، وافػتحيُ فؾرؾعِ  افضؿيُ 

  ، وهي:مواضعَ  مخسيِ يف  ورةً تُ ْس مَ  رةً د  ؼَ مُ  ، وؿد تؽونُ طوهرةً  تؽونَ  أنْ  وإصُل 

  ادضوُف  آشمُ -1
ِ
  .ــ: صديؼي ،مِ ادتؽؾ   إػ يوء

  .ــ: افػتى ،ادؼصورُ  وآشمُ -2

  .ــ: ـوفؼويض ،هظدا كصبِ  ادـؼوُص  وآشمُ -3

 .ــ: خيشى ،هِ مِ زْ ظدا َج  بلفٍف  ادختومُ  وادضورعُ -4

  ادختومُ  وادضورعُ  -5
ٍ
 .ويصع   ،وــ: يدظُ  ،هه وجزمِ ظدا كصبِ  أو واوٍ  بقوء

من  ، مخسيٍ أبواٍب  يف شبعيِ  ؾرظقيً  ، وؿد تؽونُ ـام شبَق  أصؾقيً  تؽونَ  أنْ  وإصُل 

 
ِ
  ، وهي:ادضورظيِ  ، واثـغ من إؾعولِ إشامء
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، بوفواوِ  ؾسؾعُ  وهي: أبوكَ ِ وأخوكَِ  ومحوِك وؾوكَ ِ وُاو موٍل، ،اخلؿسيُ  إشامءُ -1

  ، وجتر  بوٕفِف  وتـصُى 
ِ
 .أخقكٍل ظذ ْض ؾَ  اا حمؿدٍ  أبو ه: ـونَ مثوف .بوفقوء

 ويـصُى  ، وير  بوٕفِف  ى، ؾرؾعُ ـ  ثَ وادُ -2
ِ
يف  متؼوضَعْغِ  اخلط ونِ  ـونَ  مثوفه: .بوفقوء

  .كؼطَتْغِ 

 ويـصُى  ، وير  بوفواوِ  ، ؾرؾعُ افسولُ  رِ ـ  ذَ ادُ  ومجعُ -3
ِ
 ادديُرونَ  مثوفه: ـونَ  .بوفقوء

  .ودِؼؾِغَ ب جمتِؿِعغَ 

ٌِ  ومجعُ -4 ًِ مثوفه:  .بوفؽسةِ ويـصُى  ، وير  بوفضؿيِ  ، ؾرؾعُ افسولُ  ادمك  ـوك

 .ؾطوفبوِت ف دواٍت ؿُ  ادعؾامُت 

ْ  ادؿـوعُ آشُم و-5 مثوفه:  .بوفػتحيِ  وير   ، ويـصُى بوفضؿيِ  ، ؾرؾعُ ِف من افك 

 ًِ  .ـثرةٍ  مسوجدَ يف  مصوبقَح  افؼـوديُل ـوك

 مثوفه: افعامُل  فو.بحذؾِ  ـصُى تووجتزُم ، افـونِ  بثبوِت  ، ؾسؾعُ اخلؿسيُ  وإؾعوُل -6

 .هيؿؾواوفن  هيؿؾواول  يعؿُؾونَ 

ظذ  ادؼدرةِ  بوفػتحيِ  ، ويـصُى ادؼدرةِ  بوفضؿيِ  ، ؾرؾعُ رِ أِخ  ل  تَ عْ ادُ  وادضورعُ -7

  افظوهرةِ  وفػتحيِ بو إفِف 
ِ
مثوفه:  .افعؾيِ  حرِف  حذِف ب ، ويزمُ وافواوِ  ظذ افقوء

ٓ  هلل. يصل  ول  يدعُ ول  خيَش حمؿٌد ل   إ
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 أحكاو الكالو

 ؿَ ف  ؾَ - اظؾمْ 
 يٌ ق  ؾِ عْ ؾِ  :كوظونِ ، وهي ُل ؿَ اجلُ  نُ تتؽو   افؽؾامِت  ِف بتآفُ ه أك   -وإيوك ي اهلُلـِ

اجلؿؾي افػعؾقي، واجلؿؾي  وأحؽوم افؽالم ـثرة، شـرتبفو يف أربعي أؿسوم:، يٌ ق  ؿِ واْش 

 افػعل ادضورع.الت اجلؿؾتغ، وإظراب آشؿقي، ومؽؿ  

 القسم األول:

 عليُةالِف لُةْماجُل

 وهلو صورتون: .بػعلٍ  ادبدوءةُ  هي اجلؿؾيُ  :ػعؾقيُ اف اجلؿؾيُ 

  .ــ: َؿَرَأ ادسؾُم افؼرآنَ  ،وؾوظلٍ  فؾؿعؾومِ  مبـي   لٍ عْ من ؾِ  نُ إوػ تتؽو  -

 .ــ: ُؿِرَئ افؼرآنُ  ؾوظلٍ  وكوئِى  فؾؿجفولِ  مبـي   من ؾعلٍ  نُ وإخرى تتؽو  -

 الفاعلِ: باُب

 ؿبؾه. إفقه ؾعٌل ُأْشـَِد افذي  آشمُ  وهو:

 افذي َؾَعَل افِػْعَل؟ نِ ـو: مَ ؿوفِ  : جواُب هُ أك   هُ طُ وضوبِ 

ــ:  عٍ ؾْ رَ  ل  قًّو ؾفو يف حَمَ ـِ بْ مَ  ، وإن ـونَ ــ: أؿبَل افربقعُ  ًبو ؾفو مرؾوعٌ رَ عْ مُ  ـونَ  ؾننْ 

 .واؾُ بَ ؿْ أَ 

  :ويليت

  .افؼرآنَ  َأَكٌس  َؿَرأَ ــ:  ،اشاًم طوهًرا-

  .افؼرآنَ  ُت َؿَرأْ ــ:  ،وضؿًرا بورًزا-

 .َؿَرَأ افؼرآنَ ــ: َأَكٌس  ،وضؿًرا مستًسا-
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ٓ   رَ فَ طَ  نْ نِ ، ؾَ هُ دَ عْ بَ  ؾوظٌل  لٍ عْ ؾِ  : فؽل  يُ افعوم   هُ وؿوظدتُ   .مستسٌ  ضؿرٌ   ؾفوَ وإ

 الفاعلِ ىائِب: باُب

  افػوظلِ  ِف ذْ َح  دَ عْ بَ  بهِ  وهو: ادػعوُل 
ِ
 .ه فؾؿجفولِ ؿبؾَ  افػعلِ  وبـوء

 أو   م  َض بِ  ادويض فؾؿجفولِ  افػعُل ى ـَ بْ ويُ 
ـَ  هِ فِ  ادضورعُ  ، وافػعُل هِ رِ آِخ  مو ؿبَل  ْسِ و

 أو   م  َض بِ 
 .هِ رِ آِخ  مو ؿبَل  وؾتِح  هِ فِ

 .رؾعٍ  مبـقًّو ؾفو يف حمل   ـونَ  ، وإنْ ًبو ؾفو مرؾوعٌ رَ عْ مُ  ـونَ  ؾننْ 

  :ويليت

  .افؼرآنُ ُؿِرَئ  ــ: ،اشاًم طوهًرا-

 .وـأيتوِن ُؿِرئتــ:  ،وضؿًرا بورًزا-

 .ــ: افؼرآُن ُؿِرَئ  ،وضؿًرا مستًسا-

 القسم الثاني:

 االمسيُة اجلملُة

 . وهلو صورتون:بوشمٍ  ادبدوءةُ  : هي اجلؿؾيُ آشؿقيُ  اجلؿؾيُ 

 وخزٍ  من مبتدأٍ  نُ ، وتتؽو  ادـسوخيِ  ؽرُ  إصؾقيُ  آشؿقيُ  إوػ: اجلؿؾيُ -

 .ـريمٌ  حمؿدٌ مرؾوظغ، ــ: 

  ، وكواشُخ ادـسوخيُ  آشؿقيُ  وإخرى: اجلؿؾيُ -
ِ
 ، وهي:ثالثيٌ  آبتداء

ى اشَؿفو،  ادبتدأَ  ترؾعُ  و، وهي( وأخواُت )ـونَ -1 ى  اخلزَ  وتـصُى وُيَسؿ  وُيَسؿ 

 .ـرياًم  حمؿدٌ ــ: ـوَن  ،خَزهو
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( وأخواُت -2 ى اشَؿفو،  ادبتدأَ  و، وهي تـصُى و)إن  ى  اخلزَ  وترؾعُ وُيَسؿ  وُيَسؿ 

 .ـريمٌ  حمؿًداــ: إن   ،خَزهو

َل، وتـصُى  ادبتدأَ  و، وهي تـصُى ( وأخواُت ًُ ـْ ـَ و)طَ -3 ًٓ بِه َأو   اخلزَ مػعو

ًٓ بِه ثوكًقو  .ـرياًم  حمؿًداًُ ـْـَ ــ: طَ  ،مػعو

 واخلربِ املبتدِأباُب: 

 .افؾػظقيِ  افعوري من افعواملِ  : هو آشمُ ادبتدأُ 

 .به ظن ادبتدأِ  ِزَ ُأْخ  : هو افذيواخلزُ 

: ــ عٍ ؾْ رَ  ـوكو مبـق غ ؾفام يف حمل   ، وإنْ كوؾعٌ  افعؾمُ ــ:  بغ ؾفام مرؾوظونرَ عْ ـوكو مُ  ؾننْ 

ًُ  افذي أكو  .جئ

  إٓ اشاًم ـام شبق. ٓ يؽونُ  وادبتدأُ 

  :يؽونُ  واخلزُ 

  .مـرٌ افؼؿُر ــ:  ،اشاًم -

 ، ــ: افؼؿُر مجؾيٍ  هَ بْ وِص -
ِ
  .يف افسامء

 .كوُرُه مجقٌل ، وافؼؿُر يـر افسامءــ: افؼؿُر  ،ومجؾيً -

 ها( وأخواِت)كاَنباُب: 

، وأمسى، وبوَت ، وأضحى، وطَ ، وأصبَح ؾعاًل، وهي: ـونَ  َؼَ ظَ  ثالثيَ  وهَي  ، ل 

 .، ومو دامَ َح رِ ، ومو بَ َئ تِ ، ومو ؾَ ك  ػَ ، ومو اكْ ، ومو زاَل ، وفقَس وصورَ 
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 بالٌل مثوهلو: ـون  هو.خزَ  ُب رَ عْ ويُ  اخلزَ  فو، وتـصُى اشؿَ  ُب رَ عْ ويُ  ادبتدأَ  وهي ترؾعُ 

 .صوبًرا بالٌل ، ومو زال كشقًطو ًُ وأصبح ،مماًكو

 موضًقو ومضورًظو وأمًرا. افػعلِ  إظراَب  ُب رَ عْ فو ؾتُ و هي يف كػِس وأم  

 ها( وأخواِتإنَّ)باُب: 

 (فؽن  )، وفؾتشبقهِ  (لن  ـَ )، وفؾتوـقدِ  (إن  وأن  )، وهي: أحرٍف  شتيُ  وهَي 

َ  (ل  عَ فَ )، ويـ  ؿَ فؾت   (ًَ قْ فَ )، وفالشتدراكِ   .عِ ؿ  وَ ي وافت  ج  فؾس 

 خوفًدامثوهلو: إن   هو.خزَ  ُب رَ عْ ويُ  اخلزَ  فو، وترؾعُ اشؿَ  ُب رَ عْ ويُ  ادبتدأَ  تـصُى  وهَي 

ًَ دٌ َش أَ  هُ ، وـلك  جوعٌ ُص   .ي  َح  خوفًدا ، وفق

 .احلروِف  إظراَب  ُب رَ عْ فو ؾتُ يف كػِس  و هَي وأم  

ٌمسألة:

(  َل ؿَ فؾجـس ظَ  )ٓ( افـوؾقيُ  تعؿُل  نإٓ أن  اشؿَ )إن  فو اشؿِ  ـونِ  طِ ، بَؼْ فو ٓ ُيـو 

، كحو: ٓ رَ بحرف جر، وأٓ تتؽر   َق بَ ْس بوشؿفو، وأٓ تُ  صَل هو كؽرتغ، وأن تت  وخزِ 

 ابون.ـذّ  غَ ، ٓ مممـِ ـريَم مذموٌم، ٓ ضالَب يف افػصلِ 

 ها( وأخواِتِيُتَيَظ)باُب: 

(. ـثرةٌ  أؾعوٌل  وهَي  َ ( أو )َظؾَِم( أو )َصر   بؿعـى )ط ن 

  .خوَل و ،َحِسَى بؿعـوهو و ،ن  طَ  ؿـفو:ؾ

  وأفػى.، وَظد   ،رأىوبؿعـوهو  ،وَظؾِمَ 
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َذَ ، وَل عَ ، وبؿعـوهو َج َصر  و  .وََّتِذَ  ،اَّت 

ًٓ بهِ  ُب رَ عْ ويُ  ادبتدأَ  تـصُى وهي  ًٓ به  ُب رَ عْ ويُ  اخلزَ  ، وتـصُى َل و  أَ  مػعو مػعو

 عوًاامُ  ٌس قْ مثوهلو: طن  ؿَ  فو.ؾوظؾَ  ى تستويفَ حت   واخلزِ  ظذ ادبتدأِ  ُل ُخ دْ ثوكًقو، وهي ٓ تَ 

ًُ مسوؾًرا  .{خؾقاًل  إبراهقمَ  اهلُل واَّتذَ }، ظظقاًم  اهللَ ، وظؾؿ

 موضًقو ومضورًظو وأمًرا. افػعلِ  إظراَب  ُب رَ عْ فو ؾتُ و هي يف كػِس وأم  

 القشه الثالُث:

 اجلنلتني مكنالُت

 :ثالثي أكواع وهي

 مـصوبوت، وهي: ادػوظقل اخلؿسي، واحلول، وافتؿققز، وادستثـى، وادـودى.-

 جمرورات، وهي: ادجرور بوحلرف، وادجرور بوإلضوؾي.و-

 توابع، وهي: افـعً، وادعطوف، وافتوـقد، وافبدل.و-

 امليصوباتاملكنالت اليوع األول: 

 املفاعيُل

ًْ  ؾننْ  ،فو افـصُى فو حؽؿُ ، وـؾ  مخسيٌ  ادػوظقُل  ًْ  ، وإنْ ؾؿـصوبيٌ  بيً رَ عْ مُ  ـوك  ـوك

 .، وادطؾُق هُ ، ومعَ ، وفهُ ، وؾقهِ بهِ  وهي: ادػعوُل  ،كصٍى  ؾػي حمل   مبـقيً 

 بِه املفعولِباُب: 

ُ بَ يُ  اشمٌ  :هو  ظؾقه. افػعُل  عَ ؿَ وَ  افذي غ 

 ؟افػعُل  عَ ؿَ ـو: ظذ مواا وَ ؿوفِ  جواُب  هُ أك   :هُ طُ وضوبُ 
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 .اخلرَ وأحى  ، َك تُ ، وأـرمْ غَ ادسؾؿِ  اهلُل َكَ مثوفه: كَ 

 فيِه املفعولِباُب: 

 (املكانِ ، وظرُفالزمانِ )ظرُف

 .هِ أو مؽوكِ  افػعلِ  ظذ زمونِ  ل  دُ افذي يَ  : هو آشمُ ؾقهِ  ادػعوُل 

 .مؽونٍ  وطرُف  زمونٍ  طرُف  :وهو كوظونِ 

ُ بَ يُ  زمونٍ  : هو اشمُ افزمونِ  ؾظرُف -1  بؿعـى )يف(. ، ويؽونُ افػعلِ  زمونَ  غ 

 ؟افػعُل  عَ ؿَ ـو: متى وَ ؿوفِ  جواُب  هُ أك   :هُ طُ ضوبِ و

ًُ مثوفه:  ًُ صؾ  وإااِن،  ؿبَل جئ ًُ ، رمضونَ ، وصوم ادسؾؿون فقاًل ق   .يوًمو ومشق

ُ بَ يُ  مؽونٍ  : هو اشمُ ادؽونِ  وطرُف -2  بؿعـى )يف(. ، ويؽونُ افػعلِ  مؽونَ  غ 

 ؟افػعُل  عَ ؿَ وَ  ـو: أينَ ؿوفِ  جواُب  هُ أك   :هُ طُ وضوبِ 

ًَ كوم افعودُل مثوفه:  ًُ صؾ  ، وافشجرةِ  حت ٌُ  ، واجؾْس اإلمومِ  خؾَف ق . حق ًَ  صئ

 لُه املفعولِباُب: 

ُ بَ افذي يُ  هو آشمُ   .هُ بَ بَ وَش  افػعلِ  وعِ ؿُ وُ  يَ ؾ  ظِ  غ 

 ؟ُؾِعَل افػعُل  اـو: دواؿوفِ  جواُب  هُ أك   :هُ طُ وضوبِ 

  .حقوءً  هُ ترـتُ و ادـػعِي، رجوءَ فؾعؾم، واجؾْس  ضؾًبو جوَء زهرٌ ومثوفه: 

 ُهمَع املفعولِباُب: 

ُ بَ (، يُ بؿعـى )معَ  واوٍ  بعدَ  عُ ؼَ يَ  هو اشمٌ   ق  عِ ؿَ بِ  افذي ُؾِعَل افػعُل  غ 
 (.هِ ودِ ُج بوُ أي: ) هِ تِ
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  :وهو كوظونِ 

َ ) :، كحوُ افػعلِ  يف ؾعلِ  كْ شورِ معه افذي ل يُ  ادػعوُل : إوُل -1  .(وافشوضَئ  ًُ قْ ش  َت

 :، كحوُ دٍ ْص بال ؿَ  وفؽنْ  افػعلِ  يف ؾعلِ  كُ ورِ َش افذي يُ  هُ معَ  ادػعوُل : رُ َخ وأ-2

( َ  .(ةَ ر  واهلِ ًُ قْ ش  َت

 املطلقِ املفعولِباُب: 

 .هِ ؾعؾِ  دَ عْ بَ  ادـصوُب  هو ادصدرُ 

ٌُ  هو افتكيُف  وادصدرُ  ُب فؾػعلِ  افثوف َب َيْْضِ ًبو، ـؼوفك: ََضَ ، وَدَظو َيْدُظو ََضْ

 .ُجُؾوًشو، وَجَؾَس َيْؾُِس ُدَظوءً 

ــ:  افـوعِ  ، وبقونُ دظوءً ــ: دظوُت اهللَ  : افتوـقدُ ؾوائدَ  ثالُث  ادطؾِق  وفؾؿػعولِ 

 .دظوَتْغِ ــ: دظوُت اهللَ  دِ دَ افعَ  ، وبقونُ ر  طَ ْض ادُ  دظوءَ دظوُت اهللَ 

 احلالِباُب: 

 .وانِ َخ أَ  ًُ عْ وافـ   احلوُل 

ُ بَ يُ  رةٌ ؽِ كَ  ٌف ْص : وَ ؾوحلوُل   .افػعلِ  نَ مَ زَ  ادعرؾيِ  هِ حوفَي صوحبِ  غ 

 (.هِ : )حوفَي ـوكِ ظبورةَ  هُ ؾَ بْ ؿَ  عَ َض تَ  أنْ  :هُ طُ وضوبِ 

 ًُ ُ بَ يُ  ٌف ْص : وَ وافـع  .أو افتـؽرِ  يف افتعريِف  هُ ؼُ واؾِ ، ويُ هِ صوحبِ  ػوِت من ِص  يً ػَ ِص  غ 

 (.هُ (، أو )موصوف بلك  هُ : )ادوصوف بلك  بورةَ ظِ  هُ ؾَ بْ ؿَ  عَ َض تَ  أنْ  :هُ طُ وضوبِ 

َأْوٌس  ــ: جوءَ  كعًتوافوصُف  تعريًػو أو تـؽًرا صورَ  مع ادوصوِف  افوصُف  اتػَق  ؾناا
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ًٓ افوصُف  صورَ  ووإاا اختؾػ .ضوحٌك وجوء رجٌل ، افضوحُك   ٌس وْ ــ: جوء أَ  حو

 .هِ تعريػِ  كعًتو ظـدَ  احلوُل  ُى ؾِ ؼَ ـْ ، وفذا يَ ضوحًؽو

ًُ افـصَى  مُ يؾزَ  واحلوُل   .هِ يف إظرابِ  فؾؿوصوِف  توبعٌ  ، وافـع

  :احلولِ  وحُى ويليت ص

 .ـام شبق اشاًم طوهًرا-

ًُ  وضؿًرا-  .ضوحًؽوبورًزا، ــ: جئ

  .ضوحًؽو َأْوٌس جوءَ  وضؿًرا مستًسا، ــ:-

 .ـام شبق إٓ اشاًم طوهًرا ؾال يؽونُ  ادـعوتوأمو 

 :ونِ يلتقوهو 

  ـام شبق.مػرًدا  اشاًم -

 . هِ قْ مَ دَ ظذ ؿَ  ٌل ُج رَ  ، وجوءَ هِ قْ مَ دَ ظذ ؿَ  ٌس وْ ــ: جوَء أَ  مجؾيٍ  هَ بْ وِص -

 .فَِسوُكُه ُيَسب ُح ، وجوَء َأْوٌس ُيَسب ُح ومجؾًي ــ: جوَء َأْوٌس -

 .فَِسوُكُه ُيَسب ُح  ٌل ُج رَ  ، جوءَ ُيَسب ُح : جوَء َرُجٌل       

 التنييزِباُب: 

ُ ػَ يُ  كؽرةٌ  اشمٌ  :هو  (.ى )ِمنْ ظذ معـَ  هُ إبوًمو ؿبؾَ  س 

 ِي(.فَ جِ  )ِمْن( أو )ِمنْ  هُ ؿبؾَ  عَ َض تَ  أنْ  :هُ طُ وضوبِ 

  :كوظونِ  وفه
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، ()ِمنْ  هُ ؿبؾَ  عُ وَض ، وهو افذي تُ دٍ رَ ػْ يف مُ  هُ إبومُ  ، وهو مو ـونَ دٍ رَ ػْ مُ  تققزُ  إول:-1

ارُ أَ وٍع َص بِ  ْق د  َص ، وتَ رجاًل  مه ظؼونَ مثوفه:   . زًّ

 عُ وَض ، وهو افذي تُ إػ اشمٍ  لٍ عْ ؾِ  يِ بَ ْس يف كِ  هُ إبومُ  ، وهو مو ـونَ يٍ بَ ْس كِ  : تققزُ أخرُ -2

 مُ دَ ؿْ أَ  وشقبويهِ  ،{ًبوقْ َص  افرأُس  اصتعَل }، وًسوػْ كَ  ادممنُ  ضوَب ، مثوفه: ِي(فَ جِ  نْ )مِ  هُ ؿبؾَ 

 .ؾوةً وَ  وئي  َس افؽِ  نَ مِ 

 ىاملشتثَيباُب: 

  داةِ أ دَ عْ بَ  عُ ؼَ يَ  اشمٌ  :هو
ٍ
 .اشتثـوء

  ؾوِب ُش وُٕ 
ِ
 ، وهي: أرـونٍ  ثالثيُ  آشتثـوء

  .ى مـهُ ادستثـَ -1

  داةُ وأَ -2
ِ
ٓ  )وهي: ، آشتثـوء  .(وصو وَح اَل ا وَخ دَ ظَ )و ،( وِشًوىْرٌ ؽَ )، و(إ

 ى.ادستثـَ و-3

 ى يف اادستثـَ و
ِ
(  ٓشتثـوء  ٓ  :أحوالٍ  ثالثيُ فه بـ)إ

 .َوْهًبواإلخوُة إٓ  مثوفه: شوؾرَ  ادستثـى. ؾقه كصُى  ، ويُى ًُ بَ ثْ ادُ  افتوم   آشتثـوءُ -1

ًٓ من ادستثـى مـه وـوكُ  هُ ى ـوكُ يف ادستثـَ ؾقهِ  ، ويوزُ ادـػي   افتوم   وآشتثـوءُ -2  هُ بد

ٓ  مستثـًى مـصوًبو ٓ   ٌى هْ وَ ، مثوفه: مو شوؾَر اإلخوُة إ  . ًبوهْ وَ وإ

( مو ؿبَل  ِى َس ؾقه ادستثـى بحَ  ُب رَ عْ ، ويُ افـوؿُص  وآشتثـوءُ -3  ٓ ، مثوفه: مو شوؾَر )إ

  ٓ  .َوْهٌى إ
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مو  ى( بنظراِب وً وِش  ْرٌ )ؽَ  ُب رَ عْ مضوًؾو إفقه، وتُ  ُب رَ عْ ى( يُ وً وِش  ْرٍ وادستثـى بـ)ؽَ 

( بعدَ   ٓ ، وؽَر َوْهٍى  ؽُر َوْهٍى ، ومو شوؾروا ؽَر َوْهٍى ، مثوفه: شوؾَر اإلخوُة )إ

 .ؽُر َوْهٍى ومو شوؾَر 

، جر   و أحرُف ظذ أّن   اجلر   ؾقهِ  ( و)حوصو( يوزُ اَل ا( و)َخ دَ )ظَ  دَ عْ ى بَ وادستثـَ 

ًٓ به ظذ أّن   وافـصُى  ، )هو( هُ تؼديرُ  مستسٌ  فو ضؿرٌ ؾوظؾُ  موضقيٌ  و أؾعوٌل مػعو

 .خال َوْهًبوو خال َوْهٍى مثوفه: شوؾَر اإلخوُة 

 ىاملياَدباُب: 

 ادـودى: اشم يؼع بعد حرف كداء.

، دُ ـحمؿ، أَ دُ ـحمؿو(، و)َأْي(، و)َهَقو(، كحو: يو يَ : )يو(، واهلؿزة، و)أَ وأحرف افـداء

  .حمؿدُ ، َهَقو حمؿدُ أْي  ،حمؿدُ  ويَ أَ 

 :ى كوظونِ ادـودَ و

ٍ عَ ظذ مُ  ل  دُ اشاًم واحًدا ويَ  : مو ـونَ إوُل -1 : يو ، كحوُ بهِ  عُ ؾَ رْ ى ظذ مو يُ ـَ بْ ، ؾفذا يُ غ 

 ِق اهللَ.ات   رُجُل ، يو ونَ حمؿدُ ، يو حمؿدانِ ، يو حمؿدُ 

وِد، ـبوفعب اًم ـرحقاهللِ، يو  ظبدَ : يو وُ ـكح ،وٌب ـوهو مـص ى افك،وَ ـ: مو ِش رُ ـوأَخ -2

 ااـر اهلل. ؽوؾاًل يو 

 اجملروراُت املكنالُتاليوع الثاىي: 

 :وهي كوظونِ 

 .جر   بحرِف  ادجرورُ  آشمُ -1
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 .بوإلضوؾيِ  ادجرورُ  وآشمُ -2

 اجلرِّ حبرِف اجملرورِ االسهِباُب: 

 ذ،ظَ و، نْ ظَ وػ، إِ و، هي: ِمنْ  اجلر   ، وحروُف جر   حرِف  افواؿُع بعدَ  وهو آشمُ 

، وُمْذ، وافؽوُف ، افبوءُ و، افالمُ و يف،و ، وهي: افؼسمِ  وأحرُف  .ىت  ومـُذ، وَح ، وُرب 

  . وأحرُف ، وافتوءُ ، وافواوُ افبوءُ 
ِ
 .(1)ال، وحوصووَخ َظدا، ، وهي: آشتثـوء

 .ؾؿممنِ متعٌي فسؽقـٍي ب افظ َؾمِ يف  افصالةِ إن  ادَق إػ  اهللِكحو: و

 باإلضافِة اجملرورِ االسهِباُب: 

 ظذ َرْ  نِ ٓ  دُ يَ  اشؿغِ  ـل   اإلضوؾيُ 
ٍ
 . واحدٍ  ء

ى ؿ  َس يُ  رُ ، وأَخ يف اجلؿؾيِ  هِ عِ ؿِ وْ مَ  ِى َس ظذ َح  ُب رَ عْ وًؾو، ويُ َض ى مُ ؿ  َس مـفام يُ  ؾوٕول  

مبـقًّو  ـونَ  (، وإنْ رٍ طوؾِ ُم ؾَ ؿَ ــ) ًبو ؾفو جمرورٌ رَ عْ مُ  ـونَ  ، ؾننْ اجلر   هُ ، وحؽؿُ وًؾو إفقهِ َض مُ 

 (.َك ؿُ ؾَ ؿَ ــ) جر   ؾفو يف حمل  

  ، وهي:جر   أحرِف  ى ثالثيِ ظذ معـَ  تؽونُ  اإلضوؾيُ و

  .(افؾقلِ  صالةُ ــ))يف(، -1

 .(ٍى َش َخ  بوُب ــ))ِمْن(، و-2

 .(طوؾرٍ  ــ)شقورةُ ، ، وهو إـثرُ افالمُ و-3

بوبو ــ) كونٍ أو ، (ادسجدِ بوُب ــ) ـوينٍ من ت مو ؾقهِ  من ادضوِف  َف ذَ حُيْ  أنْ  ويُى 
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 (.افؼـيِ ، و)مفـدشو (ادسجدِ 

 التوابُع املكنالُتاليوُع الثالُث: 

ًُ أصقوءَ  وهي أربعيُ ، هِ فو يف إظرابِ مو ؿبؾَ  عُ بَ تْ تَ  أفػوظٌ هي  ، ، وادعطوُف : افـع

 .، وافبدُل وافتوـقدُ 

 ِتِعاليَّباُب: 

ًِ  شبق ذُح   .احلولِ  مع أخقهِ  افـع

 املعطوِفباُب: 

 ، وهي:تسعيٌ  افعطِف  أحرُف و .افعطِف  من أحرِف  حرٍف  دَ عْ بَ  افواؿعُ  افتوبعُ  :هو

، وأَ ، وافػوءُ افواوُ   ْن، وٓ.ؽِ ، وفَ ْل ت ى، وبَ ، وَح مْ ، وأَ وْ ، وُثم 

ًُ افـ ْحَو وافِػْؼهِ ؿرأُت يف افـ ْحِو مثوفه:   .هُ ؼْ وافػِ  وُ حْ افـ   َل فُ َس ، ؾوافِػْؼهَ ،  وَدَرْش

 التوكيِدباُب: 

 .، ومعـوي  : فػظي  كوظونِ  افتوـقدُ 

 .ُل قْ افس  ُل قْ جوَء افس  ، مثوفه: هُ توـقدُ  ادرادِ  افؾػظِ  رارِ ؽْ ـبتَ  يؽونُ  افؾػظي   ؾوفتوـقدُ -1

ل  تَ ؾْ  وـِ اَل ، وـِ وافعغُ  ، وهي: افـػُس أفػوظٍ  بسبعيِ  يؽونُ  ادعـوي   وافتوـقدُ -2 ـُ  و، و

ٍن عْ ظذ مَ  ًُ ؿْ ؾ  ، وَش هُ كػَس ـًو عْ ًُ مَ مْ ـر، وأهُ كػُس  نٌ عْ مَ  َح جَ كَ  ، ومثوهلو:عُ مْجَ ، وأَ قعٌ ومَجِ 

 .أمجعغفم ـؾ   فام، وافطالَب ـؾقه، وافطوفبغ كػَس افطوفَى  مِ رِ ـْ أَ و ،هِ كػِس 

 لَِدالَبباُب: 
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 .همـه ؿبؾَ  لِ ادبدَ  حذِف  يُ ح  ِص  :هُ طُ . وضوبِ بوحلؽمِ  ادؼصودُ  افتوبعُ  :هو

 : أكواعٍ  وهو أربعيُ 

ـُ مِ  ل  ـُ  ُل دَ بَ -1  .رٍ ؽْ بَ أبو  يَق د  افص  ــ: ُأِحى   ل  ن 

ـُ مِ  ضٍ عْ بَ  ُل دَ وبَ -2  .هلل هُ ظقـو يُق د  بؽى افص  ــ:  ل  ن 

 .حوبيَ افص   هُ إيامكُ  يُق د  افص   َل ُض ؾَ ــ:  اصتاملٍ  ُل دَ وبَ -3

 .رٍ ؽْ بَ  أبو رُ ؿَ ظُ  افصحوبيِ  ُل َض ؾْ ــ: أَ  طٍ ؾَ ؽَ  ُل دَ وبَ -4

ٌملحوظة:

ْ ؼَ ْل وتُ ؿِ ٓ ُتْ  ؼع يف آشم، كحو:افبدل يف افػعل ـام تيؼع افعطف وافتوـقد و ك 

 يتفْد يؼرْأ دروَشه يـجْح. نْ ُل، ومَ قْ ، وجوَء جوَء افس  وِشَك رُ يف دُ 

 

 االسِه إعراِب الصُةُخ

 ، واشمُ هُ ، وخزُ وادبتدأُ ، هُ ، وكوئبُ ، وهي: افػوظُل مواضعَ  يف شبعيِ  آشمُ  عُ ؾَ رْ يُ 

( وأخواِت  و، وخزُ ( وأخواِت )ـونَ   .فؾؿرؾوعِ  و، وافتوبعُ )إن 

مضوًؾو  عَ ؿَ إاا وَ  ، وآشمُ جر   بحرِف  ادسبوُق  ، وهي: آشمُ مواضعَ  يف ثالثيِ  ر  وُيَ 

 .فؾؿجرورِ  ، وافتوبعُ إفقهِ 

، وادطؾُق  هُ ومعَ  وفهُ  وؾقهِ  : بهِ اخلؿسيُ  ، وهي: ادػوظقُل ظدةٍ  يف مواضعَ  ُى َص ـْ ويُ 

( وأخواِت  و، واشمُ ( وأخواِت )ـونَ  وخزُ   ى يف أـثرِ وادستثـَ ، ، وافتؿققزُ و، واحلوُل )إن 

 .فؾؿـصوِب  وافتوبعُ ى، ، وادـودَ هِ أحوافِ 
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 القشه الرابع:

 ِعاملضاِر الفعِل إعراُب

 َق إاا ُشبِ  مُ زَ ، وُيْ بـوصٍى  َق إاا ُشبِ  ُى َص ـْ ، ؾقُ مُ زَ وُيْ  ُى َص ـْ ويُ  عُ ؾَ رْ يُ  ادضورعُ  افػعُل 

 .وٓ جوزمٍ  بـوصٍى  ْق بَ ْس إاا ل يُ  عُ ؾَ رْ ، ويُ بجوزمٍ 

 املضارعِ الفعلِ ىصِبباُب: 

 ، وٓمُ (نْ اَ إِ )، و(ْي ـَ )، و(نْ فَ )، و(نْ أَ ): ، وهَي أحرٍف  ةِ َؼ ظَ َبْعَد  ادضورعُ  ُى َص ـْ يُ 

(، نْ ٓ  أَ ْن( أو بؿعـى )إِ ػ أَ افتي بؿعـى )إِ  (وْ أَ )، و(ىت  َح )، وودِ حُ اجلُ  ، وٓمُ افتعؾقلِ 

 .يِ ق  عِ ادَ  وواوُ  يِ ق  بِ بَ افَس  وؾوءُ 

 .أكجَح  ، إانْ أشتػقدَ ، ـي أهَل ، وفن أجتفدَ مثوهلو: يى أن 

 املضارعِ الفعلِ جزوِباُب: 

ْ )، وهي: أصقوءَ  مخسيِ  َبْعدَ  ادضورعُ  مُ زَ ُيْ  ، إمرِ  ، وٓمُ ، و)ٓ( افـوهقيُ (ـام  فَ )، و(َل

ْ  وأدواُت  ونو، متىو، َمْفامو، موو، َمنْ و، إِْاموو، إِنْ ، وهي: اجلوزميُ  طِ افؼ  ، أي 

 .أي  و، ـقػامو، حقثامو، َأك ىو، أينَ و

، تذهْى ، وٓ يذهْى ، وفـام  يذهْى ــ: ل  ؾعاًل واحًدا، مُ زِ جَتْ  أحرٌف  وػإُ  ؾوٕربعيُ 

 ُر ، وأَخ افؼطِ  ى ؾعَل ؿ  َس يُ  ، إوُل ْغِ ؾعؾَ  يزمُ  اخلومُس  واجلوزمُ  .تذهْى وف

 ْس ؾِ جَتْ  أينَ  ،اهلُل هُ عْ ؿَ ْس يَ  عُ دْ يَ ، من َك أـرمْ  تلِت ، ــ: إْن افؼطِ  ى جواَب ؿ  َس يُ 

 .دْ ػِ تَ ْس تَ 



  1:;92/9/8 ء امللحوظاثاخصحيح الكخاب، وإبدب، خاصت مسودة ليسج للنشر

23 
 

 املضارعِ الفعلِ رفعِباُب: 

ـو ؿُ زُ رْ يَ اهلُل ـو، ويف ظؿؾِ اهلُل  كُ بورِ يُ : ، كحوُ زمٍ أو جو بـوصٍى  ْق بَ ْس إاا ل يُ  ادضورعُ  عُ ؾَ رْ يُ 

 .بوفصوحلوِت  تمُ خُي إن  افعؿَل ووافتوؾقَق، اإلخالَص 

و حمؿد، وظذ بـعؿته تتم افصوحلوت، وافصالة وافسالم ظذ كبقـواحلؿد هلل افذي 

 (.1/9/1436آفه وأصحوبه أمجعغ )

 

 

 

 

 

 

 

 


